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PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO DA UFOPA 

 

INTRODUÇÃO 

Atenta às demandas da sociedade e do mundo do trabalho, a Ufopa reafirma seu 

compromisso de gestão da qualidade e, institui o Programa de Acompanhamento de 

Egressos Diplomados dos Cursos de Graduação da Ufopa.  

O Programa constitui-se em uma ação que permitirá a contínua melhoria do 

planejamento e da execução das atividades institucionais. Além disso, visa conhecer a 

alocação do egresso no mundo de trabalho, bem como identificar a adequação do curso ao 

exercício profissional. Este programa possibilitará informações acerca da oferta de cursos e 

formação continuada, mantendo o relacionamento egresso/instituição. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar a contínua melhoria do planejamento e da execução das atividades 

institucionais de ensino, pesquisa e extensão. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Acolher sugestões sobre o ensino, pesquisa e extensão realizados na Instituição, a fim 

de aprimorar o Projeto Pedagógico Institucional e os Projetos Pedagógicos dos 

cursos; 

✓ Conhecer o conceito dos egressos em relação ao curso e a Instituição; 

✓ Desenvolver e manter um banco de dados atualizado com as informações pertinentes 

aos egressos da Instituição; 

✓ Possibilitar a captação de informações para promoção da formação continuada; 

✓ Promover a interação dos egressos com a comunidade acadêmica. 

✓  Identificar a adequação do curso ao exercício profissional. 
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JUSTIFICATIVA 

 

A concepção que orienta os processos educacionais da Universidade Federal do 

Oeste do Pará, é definida no Projeto Pedagógico Institucional e nos Projetos Pedagógicos 

dos cursos, tendo como princípios a interdisciplinaridade, a flexibilização curricular e a 

formação continuada. Os cursos de graduação têm como objetivo a formação do acadêmico 

como sujeito ativo, ético e contextualizado, capaz de compreender a realidade e transformá-

la, a fim de contribuir com as mudanças políticas, econômicas, culturais e sociais. 

O acompanhamento dos egressos, tem como pontos norteadores: 

• A avaliação da Instituição e do curso; 

• Expectativas quanto à formação continuada; 

• Correlação do curso com o exercício profissional. 

 

O espaço onde as instituições de educação estão inseridas é dinâmico, se 

constitui num lócus de constantes transformações e apresenta diversos desafios ao processo 

educacional. Desta forma, são necessárias estratégias para que as Instituições tenham 

condições de acompanhar estas transformações, na perspectiva de uma avaliação do perfil 

profissional dos egressos e a exigência de uma formação profissional continuada. 

Neste sentido, os egressos se revelam atores potenciais na articulação com a 

sociedade, fontes de informações que possibilitam retratar a forma como são percebidas e 

avaliadas as instituições tanto do ponto de vista do processo educacional, como também do 

nível de interação que viabilizam. Portanto, é fundamental que a Ufopa estabeleça um canal 

de comunicação com este segmento. 

O acompanhamento de egressos da Ufopa segue as diretrizes do Projeto 

Pedagógico Institucional e se constitui em uma ação importante à medida que possibilita o 

levantamento de informações em relação à situação dos mesmos no mundo do trabalho, 

fornecendo dados imprescindíveis para o planejamento das políticas educacionais da 

instituição. 

 Portanto, o Projeto de Acompanhamento de Egressos constitui-se em uma 

ferramenta de coleta de dados e informações para subsidiar a Instituição na contínua 

melhoria do planejamento e da execução das atividades institucionais de ensino, pesquisa e 

extensão. 
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METODOLOGIA 

A Coleta de Dados será realizada por meio de questionário eletrônico disponibilizado 

no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) aos egressos dos 

cursos de graduação, no link: 

https://sigadmin.ufopa.edu.br/admin/public/questionario/responder/77d86e0e1fd74dcc 

. O questionário de egressos foi concebido de forma objetiva, contemplando 

informações pessoais, acadêmicas e profissionais. 

O conjunto de resultados destes questionários será sistematizado e representado por 

meio de tabelas e gráficos. Os questionários são extensivos a todos os egressos, após um ano 

de conclusão do curso.  

O preenchimento do questionário será feito no período de 1 de outubro a 31 de 

dezembro de 2018. 

 

Etapas do Programa: 

1- Emissão de Portaria designando a Comissão responsável pelo Programa; 

2- Solicitação de participação dos egressos no preenchimento do questionário 

disponível no SIGAA, por meio de notificação eletrônica; 

3- Tabulação dos dados coletados; 

4- Análise dos dados coletados; 

5- Elaboração do relatório; 

6- Publicação dos resultados. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LUDKE, M; ANDRÉ, M.E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: EPU,1986. 

 

 

 

 

https://sigadmin.ufopa.edu.br/admin/public/questionario/responder/77d86e0e1fd74dcc
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ANEXO I - QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

Descrição:  Prezado (a) Egresso (a), É com muita satisfação que vimos, por meio deste, 

solicitar que responda este questionário, com o objetivo de proporcionar a contínua melhoria 

do planejamento e da execução das atividades institucionais de ensino, pesquisa e extensão 

da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). As respostas serão tratadas de forma 

confidencial e serão apresentadas de maneira a refletir a totalidade das informações. 

Agradecemos sua participação. 

Perguntas do Questionário 

1. Nome: 

Resposta Dissertativa 

2. Qual o número do seu CPF?. Por favor digite apenas números Ex: 48535194401 

Resposta Numérica 

3. Nome Social (se houver): 

Resposta Dissertativa 

4. E-mail: 

Resposta Dissertativa 

5. Telefone: 

Resposta Dissertativa 

6. Você ingressou na Instituição através de: 

  (a) Processo Seletivo Regular (PSR)  

  (b) Processo Seletivo Especial Indígena 

  (c) Processo Seletivo Especial Quilombola 

  (d) Processo de Mobilidade Acadêmica Externa 

  (e) Outros (ex officio, judicial, entre outros) 

 

7. Qual o ano de ingresso no curso? 

(a) 2009   (b) 2010   (c) 2011   (d) 2012   (e) 2013   (f) 2014   (g) 2015   (h) 2016 
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8. Você é egresso de qual Curso de Graduação da Ufopa? 

  (01) BACHARELADO EM AGRONOMIA 

  (02) BACHARELADO EM ANTROPOLOGIA 

  (03) BACHARELADO EM ARQUEOLOGIA   

  (04) BACHARELADO EM CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS 

 (05) BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 (06) BACHARELADO EM BIOTECNOLOGIA 

 (07) BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 (08) BACHARELADO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 (09) BACHARELADO EM DIREITO 

 (10) BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 

 (11) BACHARELADO EM ENGENHARIA DE PESCA 

 (12) BACHARELADO EM ENGENHARIA FÍSICA 

 (13) BACHARELADO EM ENGENHARIA FLORESTAL 

 (14) BACHARELADO EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

 (15) BACHARELADO EM FARMÁCIA 

 (16) BACHARELADO EM GEOFÍSICA 

 (17) BACHARELADO EM GEOGRAFIA 

 (18) BACHARELADO EM GEOLOGIA 

 (19) BACHARELADO EM GESTÃO AMBIENTAL 

 (20) BACHARELADO EM GESTÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 (21) BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 (22) BACHARELADO EM ZOOTECNIA 

 (23) BACHARELADO SAÚDE COLETIVA 

 (24) BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS   

 (25) BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA TERRA 
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 (26) BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 (27) BACHJARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DAS 

ÁGUAS 

 (28) BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE 

 (29) LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 (30) LICENCIATURA EM FÍSICA 

 (31) LICENCIATURA EM GEOGRAFIA 

 (32) LICENCIATURA EM LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 

 (33) LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS  

 (34) LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 (35) LICENCIATURA EM INFORMÁTICA EDUCACIONAL 

 (36) LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 (37) LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 (38) LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 (39) LICENCIATURA INTEGRADA EM BIOLOGIA E QUÍMICA  

 (40) LICENCIATURA INTEGRADA EM HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 (41) LICENCIATURA INTEGRADA EM MATEMÁTICA E FÍSICA 

     

9. Qual o ano de conclusão de curso? 

(a) 2009   (b) 2010   (c) 2011   (d) 2012   (e) 2013   (f) 2014   (g) 2015   (h) 2016   (i) 2017   

(j) 2018    

10. Idade quando da conclusão do curso: 

  (a) até 20 anos 

  (b) de 21 - 25 anos 

  (c) de 26 - 30 anos 

  (d) de 31 - 40 anos 

  (e) de 41 - 55 anos 
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  (f) mais de 55 anos 

11. Nível de satisfação em relação ao curso realizado: 

  (a) Ótimo 

  (b) Muito bom 

  (c) Bom 

  (d) Regular 

  (e) Ruim 

12. Nível de satisfação em relação ao acervo bibliográfico: 

  (a) Ótimo 

  (b) Muito bom 

  (c) Bom 

  (d) Regular 

  (e) Ruim 

13. Nível de satisfação em relação às formas de avaliação: 

  (a) Ótimo 

  (b) Muito bom 

  (c) Bom 

  (d) Regular 

  (e) Ruim 

14. Avalie a contribuição do curso realizado na Ufopa para a sua formação 

profissional: 

  (a) Ótimo 

  (b) Muito bom 

  (c) Bom 

  (d) Regular 

  (e) Ruim 
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15. Durante o curso, você participou de atividades de pesquisa? 

  (a) Sim 

  (b) Não 

16. Durante o curso, você participou de atividades de extensão? 

  (a) Sim 

  (b) Não 

17. Você realiza (ou) curso (s) de pós-graduação? 

(a) Sim   (b) Em andamento   (c) Não    

18. Em caso positivo, onde você realizou ou está realizando o curso (s) de pós-

graduação? 

  (a) Ufopa 

  (b) Outra Instituição Pública 

  (c) Instituição Privada 

19. Caso você tenha realizado curso(s) de pós-graduação, informe qual: 

  (a) Especialização 

  (b) Mestrado Profissional 

  (c) Mestrado Acadêmico 

  (d) Doutorado 

  (e) Pós-Doutorado 

20. Caso você esteja com curso(s) de pós-graduação em andamento, informe qual: 

  (a) Especialização 

  (b) Mestrado Profissional 

  (c) Mestrado Acadêmico 

  (d) Doutorado 

  (e) Pós-Doutorado 

21. Você tem interesse em participar de eventos promovidos pela Instituição? 

  (a) Sim 
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  (b) Não 

22. Caso seja licenciado, você tem interesse em fazer uma segunda licenciatura? 

(a) Sim  (b) Não 

23. Caso você tenha interesse em fazer uma segunda licenciatura, qual seria? 

  (01) LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

  (02) LICENCIATURA EM FÍSICA 

  (03) LICENCIATURA EM GEOGRAFIA 

  (04) LICENCIATURA EM LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 

  (05) LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS  

 (06) LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 (07) LICENCIATURA EM INFORMÁTICA EDUCACIONAL 

  (08) LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 (09) LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 (10) LICENCIATURA EM QUÍMICA 

  (11) LICENCIATURA INTEGRADA EM BIOLOGIA E QUÍMICA  

  (12) LICENCIATURA INTEGRADA EM HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

  (13) LICENCIATURA INTEGRADA EM MATEMÁTICA E FÍSICA 

 

24. Você está empregado? 

a) Sim, na área de minha formação acadêmica 

b) Sim , fora da área de minha formação acadêmica 

c) Não 

 

25. Se você não está exercendo sua profissão, qual o motivo? 

  (a) Falta de perspectiva de carreira 

  (b) Mercado de trabalho saturado 
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  (c) Melhor oportunidade em outra área 

  (d) Estou desempregado 

 (e) Outro 

 

26. Em que tipo de organização você trabalha? 

  (a) Pública 

  (b) Privada 

  (c) Terceiro Setor (ONGs, OSCIPs, etc) 

  (d) Autônoma 

  (e) Outra 

 

27. O fato de você ser um profissional egresso da Ufopa interferiu na sua inserção no 

mercado de trabalho? 

  (a) Sim 

  (b) Não 

 

 


